ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Водопровідно-каналізаційне господарство:
Централізованим водопостачанням в області забезпечені споживачі:
12 міст (100%);
22 із 27 селищ міського типу (81,5%);
183 із 991 сільських населених пунктів (18,5%).
Протяжність водопровідних мереж складає 2857 км.
Централізованим водовідведенням в області забезпечені споживачі:
11 із 12 міст (91,7%), крім м. Благовіщенське;
18 селищ міського типу, або 66,7% від їх загальної кількості;
6 сільських населених пунктів, або 0,61 %.
Системи каналізації мають лише села Катеринівка, Созонівка, Степове у Кропивницькому
районі, Рівне та Комишувате у Новоукраїнському районі.
Довжина каналізаційних мереж складає 980,5 км.
Пропускна потужність каналізаційних очисних споруд - 144 тис.куб.м/добу.
Постачання теплової енергії
У містах, селищах та селах області здійснюють 35 теплопостачальних підприємств різної
форми власності.
Підприємствами комунальної теплоенергетики експлуатуються:
92 котельні загальною тепловою потужністю 1113,3 Гкал/год., з них:
на природному газі - 67 котелень,
на інших видах палива - 76.
На котель них комунальних підприємств встановлено 299 котлів різних марок.
Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні - 369,0 км.
Житловий фонд Кіровоградської області:
складає 309,05 тисяч будинків (загальна площа 25,2 млн.кв.м.);
25 суб’єктів господарювання надають послуги з управління багатоквартирним будинком, з
яких 16 комунальних та 9 приватних.

Кількість створених ОСББ
за 2015-2018 роки
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В області станом на 01 липня
2019 року створено 378 об'єднань
співвласників багатоквартирних
будинків (далі –ОСББ),на утриманні
яких перебуває 437 житлових
будинків.
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Благоустрій та комунальне обслуговування:
дорожньо-мостове господарство:
загаль на протяжність вулично -дорожньої мережінаселених пунктів області складає 11,4 тис.
км пло щею 70,0 млн.кв.м, у тому числі:
з твердим покриттям проїзної частини - 8,3 тис.км (72,8%);
з удосконаленим покриттям - 4,3 тис.км (38,1 %);
обладнаних закритою дощовою каналізацією – 0,6 тис.км (0,5%);
штучним освітленням 3,9 тис.км (34,5% від загальної протяжності вулично-дорожньої мережі);
513 мостів та шляхопроводів на вулицях і дорогах населених пунктів області експлуатується
58 пішохідних мостів.

зовнішнє освітлення:
протяжність електромереж зовнішнього освітленняв населених пунктах області – 3926,7 км
(34,2% до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі);
кількість світлоточок- 65,97 тис.од., з них енергозберігаючих – 50,1 тис.од. (76,0% від загальної
кількості).
Кіровоградська область стала
першою в Україні, де впровадили
"розумне" зовнішнє освітлення
Owlet (114 "розумних" ліхтарів у
місті Кропивницький).

зелене господарство:
загальна площа зелених насаджень усіх видів у межах населених пунктів області складає
13,3 тис.га, із них загального користування – 4,2 тис.га.

поводження з побутовими відходами:
загаль на кількість місць розміщення відходів (полігонів та звалищ) – 417 од., загаль на площа –
535,5 га. Протягом 2017 року паспортизовано 40 місць видалення відходів;
кількість підприємств, що працюють у сфері поводження з відходами – 41 од., з них:
31 комунальне та 10 приватні.
У місті Кропивницький на території Кіровоградського міського сміттєзвалища встановлено
сортувальну лінію з відбору вторинної сировини та систему дегазації полігону, потужністю
635 кВт. Обсяг відходів, направлених на сортувальну лінію протягом 2018 року становить
19,5 тис. тонн, обсяг відсортованих відходів – майже 1,0 тис. тонн.

